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Θ. Ε. 2. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

2. 2. Λατρεία

Η Ιστορία της Ορθοδοξίας, δια χειρός Αντωνίου Φίκου



ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ

Διερευνητική (2 ώρες)



ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Οι μαθητές/τριες να: 

 διακρίνουν τη λατρεία ως συστατικό στοιχείο της 

θρησκευτικότητας, 

 αναγνωρίζουν βασικά χαρακτηριστικά της θρησκευτικής 

λατρείας, 

 συνδέουν τους λατρευτικούς κύκλους της Ορθόδοξης 

λατρείας με την καθημερινότητά. 

 Περιγραφή της σχέσης λατρείας και θρησκευτικότητας. 

 Χρήση βασικών όρων της λατρευτικής γλώσσας του 

περιβάλλοντος των μαθητών. 

 Αναγνώριση της επίδρασης της εκκλησιαστικής λατρείας 

στη ζωή και την καθημερινότητα. 



Π Α Ρ Ο Υ Σ Ι Α Ζ Ο Ν Τ Α Σ 

Σύγχρονα πρότυπα και στοιχεία λατρείας



ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΑ (5 ομάδες)

• Πέντε Π και ένα Γ / Σκέψου – Γράψε – Συζήτησε - Μοιράσου (TWPS).

• Δες τε το παρακάτω video: https://www.youtube.com/watch?v=511BreowZxY

 Να αναλύστε την έννοια λατρεία, με βάση τα παρακάτω ερωτήματα: 

 Ποιος, πού, πότε, ποιο, πώς, γιατί. 

 Συζήτηση στην ολομέλεια.

https://www.youtube.com/watch?v=511BreowZxY


Ε Φ Α Ρ Μ Ο Ζ Ο Ν Τ Α Σ 

Η λατρεία ως αναπόσπαστο στοιχείο της θρησκείας

ΕΝΤΕΧΝΟΣ ΣΥΛΛΟΓΙΣΜΟΣ (ARTFUL THINKING) 

Βλέπω – Ισχυρίζομαι - Αναρωτιέμαι























ΒΛΕΠΩ – ΙΣΧΥΡΙΖΟΜΑΙ - ΑΝΑΡΩΤΙΕΜΑΙ

• Τι βλέπετε;

• Τι σκέφτεστε γι’ αυτό που βλέπετε;

• Τι είναι αυτό που σας κάνει να αναρωτιέστε;

 Τελικά, τι κοινό συνδέει όλους αυτούς τους ανθρώπους;

 Συζήτηση στην ολομέλεια.



ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΠΑΙΔΕΣ 

ΕΝ ΚΑΜΙΝΩ

Τοιχογραφία στην κατακόμβη της Αγίας 

Πρισκίλλας, Ρώμη, μέσα 3ου αιώνα.

https://www.youtube.com/watch?v=_dyU

SnhGHE8

https://www.youtube.com/watch?v=_dyUSnhGHE8


ΑΚΟΥΓΟΝΤΑΣ / ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ ΠΕΝΤΕ ΕΠΙ ΔΥΟ

• Ζ΄ ωδή του κανόνος του Ακάθιστου  Ύμνου. Ειρμός:

 «Ουκ ελάτρευσαν τη κτίσει οι θεόφρονες παρά τον Κτίσαντα· αλλά πυρός απειλὴν ανδρείως πατήσαντες, 

χαίροντες έψαλλον· Υπερύμνητε, ο των Πατέρων Κύριος και Θεός, ευλογητός ει».

 «Οι θεόφρονες (Τρεις Παίδες στη Βαβυλώνα) δε θέλησαν να λατρεύσουν τα κτίσματα, αλλά 

λάτρευσαν μονάχα τον Κτίστη. Και αφού αψήφησαν με ανδρεία την απειλή της φωτιάς, με χαρά 

έψαλαν· Υπερύμνητε Θεέ και Κύριε των Πατέρων μας είσαι ευλογημένος», νεοελληνική απόδοση 

του θεολόγου Ευαγγέλου Γ. Καρακοβούνη, στο: 

http://users.uoa.gr/~nektar/orthodoxy/prayers/service_theotokos_greetings_translation.htm

http://users.uoa.gr/~nektar/orthodoxy/prayers/service_theotokos_greetings_translation.htm


ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΕΝΟΣ ΥΜΝΟΥ / ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: 

ΑΚΟΥΓΟΝΤΑΣ / ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ ΠΕΝΤΕ ΕΠΙ ΔΥΟ. Σημειώστε πέντε λέξεις που συνδέονται με την έννοια της λατρείας

ΤΑΞΗ – ΤΜΗΜΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 



Δ Ι Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν Τ Α Σ 

Γνωριμία με τη λατρεία στις μονοθεϊστικές θρησκείες

Η λατρευτική πράξη στον Ιουδαϊσμό 



 Ποιος λατρεύεται; 

 Ποιος προΐσταται στη λατρεία; 

 Πού γίνεται η λατρεία;

 Πότε γίνεται η λατρεία;

 Πώς γίνεται η λατρεία;

 Γιατί μετέχουν στη λατρεία οι πιστοί/πιστές των θρησκειών αυτών;

5 Π ΚΑΙ 1 Γ

Συζήτηση στην ολομέλεια



Δ. Λ. ΔΡΙΤΣΑΣ - Δ. Ν. ΜΟΣΧΟΣ - ΣΤΥΛ. Λ. ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ, (2009), 

Χριστιανισμός και Θρησκεύματα, Β' Λυκείου, Αθήνα: Διόφαντος: 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/dsgl-b126/498/3245,13193/

• Το κέντρο της ιουδαϊκής λατρείας είναι κυρίως η συναγωγή, που εμφανίστηκε μετά την καταστροφή του πρώτου ναού το 586 

π. Χ. Ως λατρευτικός χώρος όμως, άρχισε να αναπτύσσεται μετά την καταστροφή του δεύτερου ναού, το 70 μ. Χ. Η σύγχρονη 

συναγωγή αποτελείται από μια αίθουσα, στο κέντρο της οποίας και μπροστά από τα καθίσματα των πιστών βρίσκεται ένα 

υπερυψωμένο βάθρο. Από το βάθρο αυτό γίνονται τα αναγνώσματα από την Τορά (Πεντάτευχο). Η λατρεία συνίσταται από 

τρεις βασικές ακολουθίες που γίνονται καθημερινά το πρωί, το απόγευμα και το βράδυ. Εμπλουτισμένες παραλλαγές αυτού του 

συνόλου τελούνται το Σάββατο, που είναι η κυρίως λατρευτική μέρα του Ιουδαϊσμού, και τις γιορτές. Οι ραβίνοι, οι οποίοι 

προΐστανται της λατρείας, όπως και της κοινότητας γενικά, δεν είναι ιερείς, αλλά θρησκευτικοί διδάσκαλοι.

• Κάποιες διαφορές στα τελούμενα στη συναγωγή υπάρχουν μεταξύ Μεταρρυθμισμένων και Ορθοδόξων Ιουδαίων. Π.χ., στις 

Ορθόδοξες συναγωγές ο ρόλος των γυναικών είναι περιορισμένος. Υπάρχει μάλιστα γυναικωνίτης ή κάποιος απομονωμένος 

χώρος, όπου παραμένουν κατά τη διάρκεια της λατρείας. Στις Μεταρρυθμισμένες συναγωγές οι γυναίκες όχι μόνο κάθονται 

μαζί με όλους τους πιστούς αλλά παίζουν και ενεργητικότερο ρόλο, ο οποίος φτάνει σε κάποιες περιπτώσεις και στη 

χειροτονία τους σε ραβίνους. Άλλη διαφορά είναι η κάλυψη της κεφαλής με καπέλο ή ένα μικρό στρογγυλό σκούφο για τους 

άντρες και διάφορα καλύμματα για τις γυναίκες. Στις Μεταρρυθμισμένες συναγωγές αυτό δεν είναι υποχρεωτικό.

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/dsgl-b126/498/3245,13193/


Α Ν Α Π Λ Α Ι Σ Ι Ω Ν Ο Ν Τ Α Σ 

Οι λατρευτικοί κύκλοι της Ορθόδοξης Εκκλησίας 

και η «λειτουργία μετά τη Λειτουργία»



ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΙΝΙΓΜΑΤΑ

• Ο ημερήσιος λειτουργικό κύκλος: 

 Εσπερινός.

 Όρθρος.

 Θεία Λειτουργία.

 Απόδειπνο.



Ο ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟΣ ΥΜΝΟΣ / ΕΠΙΛΥΧΝΙΟΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ (ΦΩΣ ΙΛΑΡΟΝ) [1]

• «Φως ιλαρόν αγίας δόξης αθανάτου Πατρός, ουρανίου, αγίου, μάκαρος, Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσιν, 

ιδόντες φως εσπερινόν, υμνούμεν Πατέρα, Υιόν, και άγιον Πνεύμα, Θεόν. Άξιόν σε εν πάσι καιροίς υμνείσθαι φωναίς

αισίαις, Υιέ Θεού, ζωήν ο διδούς· διό ο κόσμος σε δοξάζει».

• https://www.youtube.com/watch?v=M4ditI15iEE

• http://users.uoa.gr/~nektar/orthodoxy/explanatory/prayers_interpretation.htm

• Συζήτηση στην ολομέλεια.

1. Σε ποιόν απευθύνεται ο ύμνος;

2. Τι σημαίνει ο όρος ιλαρόν;

3. Γιατί ψάλλουμε αυτόν τον ύμνο στον εσπερινό;

https://www.youtube.com/watch?v=M4ditI15iEE
http://users.uoa.gr/~nektar/orthodoxy/explanatory/prayers_interpretation.htm


π. Γ. ΜΠΑΣΙΟΥΔΗΣ,(2008), 

Η δύναμη της Λατρείας. 

Η συμβολή του 

π. Αλεξάνδρου Σμέμαν

στη Λειτουργική Θεολογία,

Αθήνα: Εν πλω, 

σσ. 164-165. 



Ο ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΟΣ ΥΜΝΟΣ / ΕΠΙΛΥΧΝΙΟΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ (ΦΩΣ ΙΛΑΡΟΝ) [2]

• Το «Φως ιλαρόν…»  είναι ένας από τους αρχαιότερους ύμνους της Εκκλησίας.

• Στην εποχή του Μ. Βασιλείου αποτελούσε ήδη παλαιά παράδοση.

• Πρόκειται για έναν ύμνο χαράς και δοξολογίας που στο εσπερινό φως βλέπει τον νοητό φως του 

Τριαδικού Θεού.

• Βλ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΑΜΗΣ, (1987), Λειτουργική, Θεσσαλονίκη, σ. 38.



ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ Ο ΟΡΟΣ ΙΛΑΡΟΝ;

• Ιλαρός: χαρούμενος, εύθυμος, καλοπροαίρετος, πράος.

• Ιλαρότης: ευθυμία, ευχαρίστηση.



ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Του Αποδείπνου









Η «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ»

• Φεύγοντας από το ναό και έχοντας ζήσει αυτό που μας πρόσφερε η Θεία Ευχαριστία, ενωμένοι με 

όλους τους χριστιανούς, με το σύνδεσμο της ειρήνης και της αγάπης, ξαναγυρίζουμε στον κόσμο, για 

να πούμε και σ' άλλους τι προσφέρει στον άνθρωπο η Εκκλησία του Χριστού.

• http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A106/116/898,3334/

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A106/116/898,3334/


Α Ξ Ι Ο Λ Ο Γ Ω Ν Τ Α Σ

Η λατρεία στην προοπτική 

του σήμερα και της καθημερινότητας 



ΡΟΛΟΣ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ

Με βάση όσα προηγήθηκαν στα προηγούμενα 

στάδια και τις γνώσεις για τη λατρεία της Εκκλησίας 

και τη ζωή του πιστού, οι μαθητές/τριες εργάζονται 

με θέμα: «Ο/η πιστός/ή εξέρχεται από τη Θεία 

Λειτουργία». 

Σχεδιάζουμε ένα περίγραμμα στον πίνακα και 

γράφουν α) μέσα στο περίγραμμα: τι σκέφτεται, τι 

αισθάνεται μέσα στο ναό; β) έξω από το 

περίγραμμα: τι επιθυμεί, τι οραματίζεται για την 

κοινωνία; 



Π Α Ρ Α Λ Λ Η Λ Ο   Κ Ε Ι Μ Ε Ν Ο 

ΚΩΣΤΑΣ Ε. ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ, (1980), Μυστικός Δείπνος. Σχόλια ενός σημερινού στη Θεία Λειτουργία 

του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου και στην εποχή μας, Αθήνα: Αστήρ, σσ. 212-214







Ε Ν   Κ Α Τ Α Κ Λ Ε Ι Δ Ι



ΑΡΧ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΝΙΚΗΤΑ, (1986), 

Θεολογικό σχόλιο στις τοιχογραφίες της Ι. Μ. Σταυρονικήτα, Αθήνα. Δόμος, σσ. 40-41

• «Η αρχιτεκτονική και η τοιχογραφία του ναού λένε ό,τι ακριβώς και η Θεία Λειτουργία: σταυρός το σχήμα του 

ναού. Και στο κέντρο του σταυρού η έξαρση του τρούλου. Και στον τρούλο, το υψηλότερο σημείο του ναού, η 

μορφή του Παντοκράτορος. Και γύρω από την εν τω προσώπω του Θεού Λόγου τριαδική φανέρωση, η ουράνια 

Θεία Λειτουργία, όπου ο ίδιος ο Κύριος είναι θυόμενος και θύτης ως “προσφέρων, προσφερόμενος, 

προσδεχόμενος και διαδιδόμενος”. Από εκεί, από το Σταυρό αυτό, έρχεται χαρά εν όλω τω κόσμω. Από τη 

θυσία αυτή απορρέει η όλη τοιχογράφηση, όλος ο ναός, όλη η ζωή μας, η ευλογία σε όλη την οικουμένη. “Έτι 

προσφέρομέν σοι την λογικήν ταύτην λατρείαν υπέρ της οικουμένης”. Η ευλογία της Θείας Λειτουργίας 

απλώνεται παντού. Διαστάσεις της είναι η οικουμένη... Εφ’ όσον συμβαίνουν όλα αυτά στην Ορθόδοξη 

Εκκλησία, αυτό σημαίνει ότι τα πάντα αλλάζουν για τον πιστό... Έχουν άλλο χαρακτήρα, αίγλη, ήθος. Παίρνουν 

άλλο νόημα, σημασία και διαστάσεις. Φαίνονται, εκτιμούνται, γίνονται δεκτά με άλλον τρόπο: ο ναός είναι 

εικόνα του σύμπαντος κόσμου».



ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΑΤΡΕΙΑΣ

• Η χριστιανική θεία λατρεία είναι λατρεία υπερκόσμια.

• Ο ασκητικός χαρακτήρας της θείας λατρείας.

• Ο μυστηριακός χαρακτήρας της θείας λατρείας.

• Ο ιερατικός χαρακτήρας της θείας λατρείας.

 Βλ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ, (1964), Το πνεύμα της θείας λατρείας, Αθήναι.


